Príloha 2
Sadzobník poplatkov za ďalšie pracovné úkony vykonávané obecným úradom Ňagov
1. Vyhlásenie v obecnom rozhlase

5,00 €

vyhlásenie mimo vyhlasovacieho času (sobota, nedeľa a po prac. dobe)

7,00 €

2. Vyhotovenie fotokópií textu:
formát A4 jednostranne

0,10 €

formát A4 obojstranne

0,15 €

3. Vydanie výpisu kópie z uznesení a zápisníc obecného zastupiteľstva,
a iné doklady - za každú začatú stranu

0,33 €

4. Potvrdenie alebo súhlas na prechodné uzatvorenie predajne alebo prevádzky

1,50 €

5. Žiadosť o vydanie rozhodnutia o určení predajnej doby v predajni

3,00 €

6. Žiadosť o vydanie rozhodnutia o zmene predajnej doby

1,50 €

7. Poplatok za použitie Domu smútku vrátane chladiaceho zariadenia

8.

občan s trvalým pobytom v obci

30,00 €

občania mimo obce Ňagov, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci

60,00 €

Jednorazový resp. krátkodobý prenájom miestností v KD :
predajná akcia, schôdza /deň
(oslobodené od poplatku PZ a ULS)

20,00 €

prezentácia, míting/deň

25,00 €

pre občanov
a) cintorínsky poplatok ................................................................................................10,00 €
b) prenájom zasadačka ocu ..........................................................................................20,00 €
c) prenájom sály KD tanečná zábava- letné obdobie (1.4.-30.9.)
d) prenájom sály KD tanečná zábava - počas vykurovacej sezóny

20,00 €
(1.10 – 31.3.) 35,00 €

e) prenájom sály KD kár .(počas celého roka).............................................................15,00 €
f) rodinná oslava – letné obdobie (veľká sála KD) (1.4.-30.9)

15,00 €

g) rodinná oslava – zimné obdobie (veľká sála KD) (1.10.-31.3.)

20,00 €

h) svadba

50,00 €
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i) prenájom salónik KD letné obdobie

.

j) prenájom salónik KD zimné obdobie

10,00 €
15,00 €

k) kuchyňa príprava jedál.............................................................................................10,00 €
l) prenájom stolov z KD (1stôl)
m)

prenájom stoličiek z KD (1/stolička)

n)

prenájom stan/ svadba občania obce Ňagov
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